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  ..........................................................حيُرم الكالُم واإلماُم خيطب

فصٌل، يف هذا الفصل ذكر املصنف بعض األحكام : يقول املصنف رمحه اهللا تعاىل

أمومني وبعض األحكام املتعلقة بعامة الناس   . املتعلقة با

  . »حيُرم الكالُم واإلماُم خيطب«: أوالً : فقال

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ال جيوُز ملرٍئ أن يتكلم واإلماُم خيطب لقول النبي  َّ من قال «: َصىلَّ ا

، جمرد أن تقول لصاحبك من باب النصيحة وباُب »ألخيه صه واإلماُم خيطب فقد لغى

ه إن إنكار منكر يتكلم والكالم يف اخلطبِة منهٌي عنه،  النصيحة مستحبة وهو مستحب أل

ناء اخلطبِة ال يصح" صه"ك قولَك ألخي   . فهو لغٌو فدلنا ذلك عىل أن الكالَم يف أ

  : ويستثنى من ذلَك مسائل

ة األوىل الكالُم للخطيِب، أن ُيكلَم شخٌص اخلطيَب ُمبارشة، أو إذا كلَم  :املسأ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اخلطيُب آخر مثل النبي  َّ س يف الصحيح حينام كان  َصىلَّ ا خيطُب يف حديث أ

َالةُ  َعَليْهِ  َالم الصَّ ا : فجاءه رجٌل فقال َوالسَّ فس أو هلكت الزرع،  يا رسول اهللا هلكت األ

  .فاستسقي لنا، فكلم اخلطيب: قال

أو من كلمه اخلطيب، حينام دخل رجٌل املسجد يف حديث جابر بن سمرة فقال النبي 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ أو قال النبي  َصىلَّ ا َّ أجلس فقد آنيت «: ألكثر من رجل ا

  . وهكذا »قم فصيل ركعتني«، »أو آذيت

هذا يُدلنا عىل أن كالم اخلطيب، من كلمه اخلطيب أو هو كلَم اخلطيب جيوز، هذا 

  . الصورة األوىل

له  من كان ال يسمُع اخلطيب، ليس لطرش فإن األطرش ال جيوز: قالوا  :الصورة الثانية

ه سيؤذي غريه وإنام ال يسمعه لبعٍد أو لضعف صوت، فيجوز له حينئٍذ أن يتكلم  الكالم أل

  . ولكن ُيقلل قدَر استطاعته، هذا الثاين

  

  



 

  

  

 

  ........................وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهام أو رشع يف دعاء

ال تتكلم، : طيب، من كان يسمُع مههمًة وال يسمع وال يفقه ما يقول اخلطيب، نقول

الذي ال يسمُع : وهذه سبقت معنا قبل يف الصالة تتذكروا يف القراءة، هذه الصورة الثانية

  . اخلطيب

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ إذا ُذكَر النبي  :احلالة الثالثة َّ فإن فقهاءنا  يف اخلطبة فإنه إذا ُذكرَ  َصىلَّ ا

ُم التسليم  ه يستحُب الصالُة عليه عليه أفضل الصالة وأ نصوا ذكرها يف املُنتهى وغريه أ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ملن يسمُع اخلطيب وهو قد ذكره، لقول النبي  َّ البخيُل من ذكرت «: َصىلَّ ا

  . ، هذه ثالثة أشياء»عنده فلم ُيصيل عيلّ 

ُ إذا ُذكَر النبي  َّ يف الشهادة أو عند الصالة عليه أو عند الدعاء   َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا

  . فصيل عليه استحباباً 

أموم »بحيث يسمعه«، وهو منه أي من اخلطبة، »وهو منه«: قال ، يعني وهو أي ا

  . يسمعه، فإنه حيرُم عليه الكالم

  . »ويباُح إذا سكت بينهام«: قال

يف وقت السكوت جيوز، السكوت قد يكون قبَل اخلطبة، يعني بعد األذان وقبل 

اخلطبة جيوز فيه الكالم، قد يكون السكوُت بني اخلطبتِني، قد يكون السكوت بعد اخلطبِة 

ضًا إذا مل يُك يسمع   . وقبل الصالة، فكلها جيوز فيها الكالم، وقد يكوُن أ

  . »أو رشَع يف ُدعاء«: قال

ا؟ املصنف ر محه اُهللا تعاىل مال إىل أن الدعاَء ال يلزُم اإلنصاُت فيه فيجوز الكالم، 

ه ُسنة، وأركان اخلطبِة : قال ألن الُدعاء، هذا رأي املصنف، أن الدعاء ليس من اخلطبة أل

  . كاملًة انتهت قبله، كُل أركاهنا انتهت، كاملًة انتهت

  . وز إسقاط الُدعاء وأما غريُه فالوبناًء عىل ذلك فإنه يصُح أن يتكلم، ولذلك جي

  

  



 

   
 

 

  .....................وحترم إقامة اجلمعة والعيد يف أكثر من موضع من البلد إال حلاجة

وبناًء عىل ذلك فإنه حيدث خطأ من بعض الناس، أختم به احلديث، بعض الناس من 

: حني يقوم اخلطيب يف الدعاء أو خيتم صالته بالدعاء يقوم قبَل أن ُيرشع يف اإلقامة، نقول

فاألوىل أال تقوَم من مقامك إال إذا أقاَم الصالة، وبعض أهل العلم : هذا خالف األوىل

َت اإلمام" قد قامت الصالة"من  "قد"إذا قال : يقول   . إال أن تكوَن قد رأ

لكن لو قام امرٌئ يف وقت الدعاء فال إثم عليه، لكن القيام قبَل الُدعاء ال جيوز ألن 

  . الُدعاء خارٌج عن اخلطبة، واُهللا أعلم

يف وحترُم إقامة اجلُُمعِة وإقامة العيد يف أكثر من موضٍع «: يقول املصنف رمحه اُهللا تعاىل

  . »البلد

ه ال جيوُز أن ُتصىل صالة اجلُمعِة يف البلِد إال يف موضٍع واحد، وما زاد عن  األصُل أ

  . هذا املوضِع فإنه ال جيوز، هذا هو األصل

ر فإن النبي : والدليُل عىل ذلك ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ يف قصة مسجد الرضا َّ أمَر بتحريقه  َصىلَّ ا

ر  مل يكن ُيقم فيه إال صالُة اجلُُمعة، وأما صلوات الفروض فقد وهدمه مع أَن مسجَد الرضا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أمَر النبُي  َّ ببناء املساجد يف الدور، أي يف األحياِء، أي األحياء التي  َصىلَّ ا

  . يظعنها الناس ويسكنوهنا

ه ال: فقد قرَر أهُل العلِم رمحهم اُهللا تعاىل أن األصل: وبناًء عىل ذلك ُر  أ جيوُز تكرا

  . اجلامعة

فإذا وجدت حاجة كأن تكون البلدُة واسعًة فيشُق عىل من كان يف  ،»إال حلاجة«: قال

طرفها أن يذهَب للطرف اآلخر، أو كان املسجُد يف البلِد ضيقًا فإنه يشُق عىل الناِس أن 

ُر، أو جيوز إقامة صالة اجلُ  فحينئذٍ جيتمعوا يف هذا املكان الضيق،  ُمعِة يف أكثَر من جيوُز تكرا

  . موضع فإنه جيوز للحاجة

  

  



 

  

  

 

  .....كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغري ذلك فالسابقة باإلحرام هي الصحيحة

والدليُل عىل احلاجة هو اإلمجاع، فقد حكى اإلماُم أمحد رمحه اُهللا تعاىل إمجاع املسلمني 

ه جيوُز إقامة ُمجُعتِني يف مٍرص واحد برشط وجود احلاجة، واستدَل عىل احلاجة وجود  عىل أ

  . وما زال الُفقهاُء يروَن ذلَك وال ينكرونه: ُمجُعتني يف بغداَد يف زمانه، قال

اجلُُمعة األصل أهنا ال ُتصىل يف البلِد إال يف موضٍع واحد، وعنَد احلاجِة جيوُز  إذًا صالةُ 

  . صالهتا يف املوضع الثاين

ُر إقامة اجلامعِة يف البلد الواحد له رشطان   : طيب، تكرا

ه البد من وجود احلاجة، فلو مل تُك هناك حاجة دافعٌة هلذا فإنه يمنُع  :الرشط األول أ

  . َل يف اجلُُمعِة االجتامع واالئتالف وعدم االختالِف والتفرقمنها؛ ألن األص

ه  :الرشط الثاين ه الُبَد يف اجلُُمعِة الثانية فقط، أما اجلُُمعِة األوىل فال ُيشرتط هذا، أ أ

أَن احلسَن البرصي رمحه اُهللا تعاىل : ُيشرتُط يف اجلُُمعِة الثانيِة إذُن اإلمام، والدليُل عىل ذلك

  .وذكَر منها اجلُُمعة" ثٌة إىل أئمتكمثال: "قال

ولذلَك ذهب كثٌري من أهل العلم وهو الذي مشى عليه املصنف رمحه اُهللا تعاىل أن 

اجلُُمعَة الثانيَة ال تصُح إال بإذٍن، أي بإذٍن من اإلمام، لكي ال يتفرق الناس، ولكي ال يكون 

  . تامُع واالئتالُف ال التفرقعندهم تنازع وتفرق، واألصل يف الناس يف اجلُُمعَة االج

إال إذا مل يكن يف البلِد إماٌم، كأن يكون يف البلدان غري اإلسالمية التي ال جيود فيها إمام 

فيجوُز للناِس تعدد اجلُُمعات برشط احلاجة، فيبقى الرشط األول وهو وجود احلاجة، 

  . لثاينأي ُبعد املسجد األول عن ا إال حاجٍة كضيٍق وُبعٍد،: ولذلَك قال

كأن يكوَن أهل املسجد الواحد بينهم من االختالف الذي قد يؤدي إىل  وخوف فتنٍة،

  . االقتتال، وقد يؤدي إىل اعتداء بعضهم عىل بعض، أو وقوع بعضهم يف عرض بعض

  

  

  



 

   
 

 

م مجعة وإن أدرك أقل   ...........ومن أحرم باجلمعة يف وقتها وأدرك مع اإلمام ركعة أ

ِم هي الصحيحة،أي لغري حاجة،  لغري ذلك،فإن تعددت : قال  فالسابقُة باإلحرا

إذا تعددت اجلامعة من غِري رخصٍة، فالصحيحُة من اجلامعتني عىل هذا الرتتيب، : يقولون

قالوا اجلامعُة التي فيها إمام املسلمني، وهذا ذكره موسى، لكن املصنف، وهو شيخ : األول

  . موسى، وموسى ذكرها يف الزاد شيخ املصنف ألن املصنف تلميذ ليحيى بن

  : ترتيبها عىل النحو التايل

اجلُُمعَة الصحيحة هي التي صالها اإلمام، أو صىل معها اإلمام، ثم إن مل يكن كذلك 

فاجلُُمعة التي أذَن هبا اإلمام، وإن كانت اجلُُمعتان مجيعًا مل يأذن هبام فكام قال املصنف أن 

  .اجلُُمعَة األول هي الصحيحة

م ، »إن من أحرم باجلُُمعِة يف وقتها « :يقول الشيخ رمحه اُهللا تعاىل أي كَرب تكبريَة اإلحرا

أموُم مع اإلمام ركعًة لكي  ،»وأدرَك مع اإلماِم ركعة«قبل خروج الوقت،  البد أن ُيدرك ا

ا جاء عند النسائي وغريه من حديِث أيب ُهريرة، وُروَي من  ه صالها ُمجُعة  نحكم بأ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ حديث ابن عمَر نحوه أن النبي  َّ من أدرَك ركعًة اجلُُمعِة فقد «: قال َصىلَّ ا

  .»من أدرَك سجدةً «: السالم قال يف الصالة، بينام عليه الصالة و»أدرك اجلُُمعة

يدل عىل أن من أدرَك ركنًا من أركان  »من أدرَك سجدةً «: وفرٌق بني اللفظني، فإن قوله

الصالة، وآخُر أركان الصالة هو التسليم، فمن دخَل مع اإلماِم يف التشهد أدرَك اجلامعة، 

أيب هريرة هو الذي ذكرُت لكم قبَل وأما اجلُُمعَة البد أن تدرَك بركعٍة كاملة ألن حديث 

أي كَرب يف دخول الوقت،  ،»من أحرَم باجلُُمعِة يف وقتها « :قول املصنف وهذا معنىقليل، 

َم ُمجُعًة «أي ركعًة كاملًة،  ،»وأدرَك مع اإلماِم ركعةً «   . أي فإنه ُيصليها ُمجعة»أ

ً : كأن دخَل يف السجوِد أو التشهِد، قال من ذلك، »ومن أدرَك أقَل «: قال نوى ُظهرا

  . فتصبُح يف حقه صالة ظهٍر فيلزمه النية ويلزمه كذلك أن ُيصليها أربع ركعات

  
  
  



 

  

  

 

....................................................................................  

بدأ املصنف رمحه اُهللا تعاىل بذكر الُسنن التي ُتفعل قبل صالة اجلُُمعِة وبعدها، ومر 

ً وإنام الظهُر بدٌل عن   .اجلُمعة معنا أن اجلُُمعَة ليست ظهرا

فإن من الفروِق بينهام أن الظهر هلا ُسنٌة قبليٌة وُسنٌة بعدية، وأما اجلُُمعُة : وبناًء عىل ذلك

فليست هلا ُسنة قبلية، ليس للُجُمعِة ُسنٌة قبلية وإنام يستحُب للمسلِم إذا دخل املسجد يوم 

عًا أو ستًا أو ثامن أو ما اجلُُمعة أن ُيكثَر من الصالِة من غري ما عدد فيُصيل ركعتِني أو أرب

  . يفتح اُهللا جل وعال عليه

لست هلا ُسنٌة قبلية أي راتبة وإنام : إذًا اجلُُمعة ليست هلا ُسنٌة قبلية راتبة، إذًا عندما نقول

  . له ُيصيل املرء ما شاء مما يرس اُهللا 

قد ورَد فيها وأما الُسنُة البعديُة للُجُمعة فليست كالظهر وإنام هي ختتلُف عنها فإنه 

اختالُف تنوع فيجوُز أن ُتصىل ركعتني وجيوُز أن ُتصىل أربعًا، وجيوُز أن ُتصىل ستًا يف كل 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ركعتِني تسليمة،  وقد ورَد عن النبي  َّ كُل ذلك من حديِث ابن عمر  َصىلَّ ا

  .وغريه ريض اُهللا عنه

ُة البعدية التي بعدها لست ُسنًة راتبة وإنام هي إذًا اجلُُمعة ليست هلا ُسنٌة قبلية والُسن

إن الُسنة البعدية ليست راتبة يرتتب عىل ذلك حكم : ُسنٌة خاصٌة باجلُُمعة، وعندما نقول

أن من ترك هذه الُسنة أي البعدية من يوم اُجلمعة فإنه ال يقضيها بخالف الظهر فإن : وهو

  . ُتقىض ألن الُسنن الرواتَب ُتقىضُسنة الظهِر وُسنَة الفجِر واملغرِب والعشاء 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ وقد ورد عن النبي  َّ ه قىض ُسنة الظهِر وسنة الفجر فُيقاُس عليها  َصىلَّ ا أ

  . باقي سنن الرواتب العرش

  

  

  

  



 

   
 

 

م السجدة ( وسن قراءة سورة الكهف يف يومها وأن يقرأ يف فجرها  هل ( ويف الثانية ) أ

ى    .............................................................. مداومته عليهاموتكره  )أ

ءُة سورة الكهف يف يومها: يقول املصنف رمحه اُهللا تعاىل   . وُسَن قرا

يستحُب للمسلِم أن يقرأ سورة الكهِف يف يوم اجلُُمعة، وقد ورَد يف ذلَك أحاديَث 

ُ اد مما يدُل عىل أن أصلها ثابٌت عن النبي كثرية بعُضها يشُد بعضًا من حيث اإلسن َّ َصىلَّ ا

  . َعَليِْه َوَسلَّمَ 

فاٌظ متعددة وجمموع األحاديث يدل عىل املرشوعية، وقد ورَد  وقد ورَد يف فضلها أ

ه قال فاظ احلديث عند اإلماِم أمحد أ من قرأ سورة الكهِف يوم اجلُُمعِة أو «: يف بعض أ

خوة أن األفعال التي تفعُل يف يوم اجلُُمعِة بعُضها خمصوٌص بيوم وذلك أُهيا األ »ليلتها

ُ َعَلْيِه اجلُُمعِة دوَن ليلتها، وبعُضها يشمُل الليَل والنهاَر معًا، فالصالُة عىل النبي  َّ َصىلَّ ا

فاضٌل يوم اجلُُمعة ويف ليلتها، وقراءة سورة الكهِف كام عند أمحد يف املُسند شامٌل  َوَسلَّمَ 

  . لليوِم والليلِة معاً 

ه  ُدنا بليلة اجلُُمعة أي الليلة التي تكوُن سابقًة لليوم ال الليلة التي تكوُن بعدها؛ أل ومرا

  . ُق اليوممعروٌف عند العرب أن اليوم يتبُع الليلَة ال العكس، فالليلة تسب

االغتسال فإن االغتساَل إنام يكوُن يف يوم : ومن األحكام التي ختُص بالنهاِر خاصة

ضًا سيمر هلا يف كالم املصنف   .اجلُُمعَة ال يف ليلتها، ومن األمور التي تتعلق أ

ى: السجدة ويف الثانيةِ  }امل{: ويستحُب أن يقرأ يف فجر يوم اجلُُمعةَ «: قال ا »هل أ  ،

ٍس وغريه أن النبي  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ جاء عن أ َّ   . كان يقرؤمها َصىلَّ ا

؛ ألن مداومة املرء عىل هاتني السورتني قد »وتكره مداومته عىل هاتني السورتني«: قال

ُيظُن أهنام واجبتان، ولذلك جاء أن بعض الناس كان يداوم عىل هاتني السورتني فتكرمها 

  . اس يف قريته صالة اجلُمعة، ظنوا أن اليوم ليس يوم اجلُُمعةَ مرًة فرتَك الن

  

  



 

  

  

 

   
  ................................................................... وهي فرض كفاية

أن ترَك الُسنة قد يكون من الُسنة يف : ولذلَك تقرر عند أهل العلِم رمحهم اُهللا تعاىل

  : مواضع

الُسنُة غري املؤكدة فإن الُسنة املؤكدَة يستحُب املداومَة عليها، وأما  :ومن هذه املواضع 

  . الُسنة غري املؤكدة فإنه ال يستحُب املداومُة عليها بل ترتُك أحياناً 

من : إذا كان يف املحافظِة عىل الُسنِة إهياٌم بوجوهبا، فإنه حينئٍذ نقول :املوضع الثاين

آالت فإن مآالت األمور تقتيض اعتقاَد وجوب بعض  الُسنِة ترُكها، وهذا من النظِر إىل ا

الُسنن، فمن باب التنبيه أهنا ترتُك أحيانًا، ولذلَك فإن الصحابَة رضوان اهللا عليهم كانوا 

اٍم كثرية لكي ال ُيظن  يرتكوَن بعض الُسنن يف مواضع كثرية كرتكهم القنوَت يف رمضان يف أ

  . وجوب هذا الفعل

الُسنن التي إذا كان يف تركها حاجة، فرتُكها ُهنا ألجل : قالوا : ومن املواضِع كذلك

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ احلاجِة ُسنة، كام فعل النبي  َّ ترَك بعض الُسنن ألجل احلاجة إذ  َصىلَّ ا

  . ااملكروهات ترتفُع عند احلاجة والُسنُة عند احلاجِة فعُلها يؤجُر عليها املرُء وإن تركه

ً من أحكامها ُتشبُه صالة  بدأ املصنف رمحه اُهللا تعاىل بذكر صالة العيدين ألن كثريا

مما يدُل عىل مشاهبتها  »فصىل العيَد كاجلُُمعة«: اجلُُمعَة، وقد قال ابن عباس ريض اُهللا عنهام

  . اجلُُمعة يف كثٍري من أحكامها

كفاية، أما الدليُل عىل أهنا الدليُل عىل أهنا فرض  ،»وهي فرض كفاية«: قال املصنف

ى «: كوهنا ليست واجبًة عىل األعيان هو حديث ابن عباس ريض اُهللا عنهام بيًا أ أن أعرا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ النبي  َّ ه َصىلَّ ا : ما فرض اُهللا جل وعال عليه من الصلوات؟ فقال: فسأ

  . »عال، إال أن تتطو: هل عّيل غُريها؟ قال: الصلوات اخلمس، قال

فدل هذا احلديُث عىل أن ما زاد عن اخلمِس فإنه ال يكوُن واجبًا عىل األعيان؛ ألن ذاك 

  . »ال إال أن تطوع«: هل عيلَّ غُريها؟ قال: الرجَل قال



 

   
 

 

  .................................................... ورشوطها كاجلمعة ما عدا اخلطبتني 

وأما الدليُل عىل أهنا واجبٌة عىل الكفاية بمعنى أن أهل البلِد إذا وجد رشط مرشوعيتها 

موَن مجيعًا لرتك هذا الواجب، الدليُل  يف حقهم ثم تركوها من غري علٍم بوجوهبا فإهنم يأ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ مالزمة النبي : عىل ذلَك أمور، منها َّ َصىلَّ عنه  لصالة العيد، فام ُعرَف  َصىلَّ ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ ه ترَك صالة العيِد قط، وكذا الزَم هذه الصالَة أصحابه من بعده رضوان  ا أ

  . اهللاِ عليهم

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أن النبَي : األمر الثاين َّ أمر احليَض وذوات اخلضوِر أن خيرجَن  َصىلَّ ا

ُ َعلَ للمصىل فإذا أمر النبي  َّ ت الاليت ال  يِْه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا ذوات اخلضور وُهَن املخرضا

خيرجَن من البيوت قبَل نكاحهن، أمرهَن أن حيرضَن صالة العيد لكن يعتزُل احليُض 

  . املُصىل، يدُل عىل أن غريهم من الرجاِل جيُب عليهم الصالة

إلثُم عن الصالُة إنام هي واجبٌة عىل فرض الكفاية إذا فعله البعُض سقط الوجوُب وا

  . الباقني

، أي أَن صالة العيِد رشوطها كرشوط اجلُُمعة املتقدمة، »ورشوطها كاجلُُمعة«: قال

واع    :ورشوُطها عىل أربعِة أ

  ٍإما أن تكون رشوط صحة.  

  ٍء   .أو أن تكوَن رشوَط إجزا

  ٍأو أن تكوَن رشوَط انعقاد.  

 أو أن تكوَن رشوَط وجوب.  

  .وتقدَم ذكرها قبل الصالة

  . وُهناك رشوٌط متعلقٌة باخلطبة لكنها مستثناة، سيأيت بعَد قليل احلديث عنها

  . أي أَن اخلطبتني ال ُيشرتُط فيهام هذه الرشوط ألهنام واجبة ،»ما عدا اخلطبتني«: قال

  

  



 

  

  

 

ء ويكره النفل قبلها وبعدها   ....................................... وتسن بالصحرا

صالهتا يف الصحراء، ومعنى  »ُيسنُ «إن صالة العيد : يقول املصنف رمحه اُهللا تعاىل

ء«: قوله أي يف مكاٍن خارٍج عن البلد، واملستحُب أن يكون املكان اخلارج عن  »يف الصحرا

  . البلد قريبًا ال بعيدًا؛ ألن البعيد فيه مشقٌة وفيه مؤنٌة وليس األمُر يقتيض هذه املشقَة واملؤنة

أما الصالُة يف املساجد فإن الصالَة يف املساجد جائزٌة عند احلاجة، وقد ثبت عن عٍيل و

ه صىل العيَد يف مسجد الكوفة حينام كانت ُهناك حاجٌة هلذا األمر   . ريض اُهللا عنه وأرضاه أ

إذا وجدت حاجٌة فإنه جيوُز أن ُيصىل العيد يف املساجد، ومن هذه : وبناًء عىل ذلك

  : احلاجة

  أن تكون األمصاُر واسعًة أو أن يكوَن ُهناك ازدحاٌم بني الناس كثري أو نحو ذلَك

ء،  إن صالة املرِء يف املسجِد تتحقُق به : نقول فحينئذٍ مما فيه مشقٌة خلروج الناِس إىل الصحرا

ء فإنام هي مستحبٌة عىل اإلطالق إال عند وجود  الُسنية، وأما ُسنية الصالة يف الصحرا

زه، وتقدم من حديث عيل   . احلاجة، واحلاجة تدُل عىل جوا

ُهناك استثناٌء واحد ال يستحُب يف هذا املوضع الصالُة يف الصحراء وهو يف مكة، فإن 

م، ال ُتصىل العيُد فيها إال يف  يف مكة خصها الُفقهاُء بأال ُتصىل العيُد فيها إال يف املسجد احلرا

  . املسجد احلرام

ه ال ُسنة قبلية لصالة العيد ال قبلها وال بعدها، بل إنه : ذكر املصنف رمحه اُهللا تعاىل أ

 معًا، والدليُل عىل ، يكره يف هاذين املوضعني»يكره التنفل قبلها ويكره التنفل بعدها«

هتهام ما ثبَت يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن عباس ريض اُهللا عنهام أن النبي  كرا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ خرج لصالة العيد ومل ُيصيل قبلها وال بعدها، أي صىل ركعتني مل  َصىلَّ ا

هة الصالة قبلها وبعدها خمصو ٌص بأمر، األمر وهو أن ُيصيل قبلهام ومل ُيصيل بعدمها، وكرا

  . يكون يف حملها فال تصىل يف حمل مصىل العيد الذي يصىل فيه

  

  



 

   
 

 

  ......... فإن مل يعلم بالعيد إال بعد الزوال صلوا من الغد قضاء ، ووقتها كصالة الضحى

فإن املرء إذا صىل يف بيته قبلها أي قبل أن خيرج للعيد برشط أال يكون : وبناًء عىل ذلك

وقت هني صح، وكذلك إذا صىل بعد رجوعه من العيد يف بيته صح وحتققت أو رفعت عنه 

هة   . الكرا

ومر معنا أن صالة  ،»إن وقت صالة العيد كوقت صالة الضحى«: يقول الشيخ

الشمس قيد رمٍح إىل قيام قائم الظهرية، أي إىل قبيل الزوال؛ ألن الضحى وقتها من ارتفاع 

الزوال هو وقت صالة الظهر، وما قبل وقت الظهر هو وقت قيام قائم الظهرية وهو وقت 

  . هنٍي عندما تكون الشمس يف كبد السامء، وقبل ذلك هو وقت انتهاء صالة العيد

ىل قبيل الزوال، نقول هذا الكالم ألن إنه إىل قيام قائم الظهرية، أو إ: وعندما نقول

نا نقول أن قيام قائم الظهرية : إىل قيام قائم الظهرية معناه: احلد ال يدخُل يف املحدود، أل

نا بعد إىل ليس داخًال فيام قبلها، حينام تقوُل لشخص إن بيتي إىل  ليس داخًال يف الوقت؛ أل

إن بيتي إىل املسجد فليس املسجد من  :الشارع، ال يكوُن الشارع من بيتك، وعندما تقول

إنه إىل الزوال، بل : إنه إىل قيام قائم الظهرية، وال يصح أن تقول: بيتك، وهذا معنى قوهلم

ه إىل الزوال يدخُل فيه وقت النهي وليس ذلك وقتًا  ُب أن تقوَل إىل قبيل الزوال؛ أل الصوا

  .هلا

  . مولذلك الفقهاء دقيقوَن يف تعبرياهتم  ويف مسلكه

املرء إذا فاتته صالة العيد ال خيلوا من حالتني، أورد املصنف احلالة األوىل ُهنا، واحلالة 

  . الثانية سيوردها املصنف يف آخر الباب

أن يكون الناس مجيعًا قد فاتتهم صالُة العيد لعدم علمهم هبا، أن يكون  :احلالُة األوىل

أهل القرية كلهم ال يعلموَن ذلك، كأن يكون الناس قد ناموا الليل وهم يظنون أن هذا 

  .اليوم من رمضان، فلام أصبحوا علموا هبا

  

  



 

  

  

 

.................................................................................  

إن علموا قبل الزوال فإهنم يصلوهنا عيدًا ألن : إذا كان الناس مجيعًا مل يعلموا به فنقول

هذا وقتها ومل ينقيض وقتها، وإن مل يعلموا إال بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، وهذا 

ستيقظون وجد يف كثٍري من القرى الذين ينامون مبكرين، حينام كان الناس ينامون مبكرين ي

  . ال يعلمون أن غدًا هو العيد أم ال وخاصًة يف الزمان األول مع قلة وسائل االتصال

، مل يعلموا إال بعد الزوال فإهنم يصلوهنا يف اليوم الثاين قضاًء ثاين يوم العيد  إذا علموا

اذا ُقلنا إهنم ال يصلوهنا بعد الزوال؟  ام يصلون اليوم الثاين،    ألن العيد أربعة أ

  . ألن وقتها انتهى بالزوال، هذا واحد :نقول

أن األغلَب يأخُذ حكم الكل، هذه : أن عند أهل العلم قاعدًة وهو :واألمُر الثاين

القاعدة هلا إشكاالٌت كثريٌة جدًا وتطبيقاٌت كثريٌة جدًا، فأحيانًا جيعلوَن للنادِر حكًام، 

ً للغا : لب، وهذا معنى قول بعض األصولينيالغالب وأحيانًا جيعلون للنادِر حكًام ُمغايرا

هل النادُر يأخُذ حكم جنسه أم يأخُذ حكم نوعه، هل يأخُذ حكم جنسه أم يأخُذ حكم 

  . نوعه

والنهار غالبه : إن الغالب يأخذ حكم الكل، قالوا : عىل العموم، الفقهاء يقولون

الزواُل ومل يعلموا فإذا انقىض : ينقيض بالزوال، غالُب النهاِر ينقيض بالزوال، ومعنى ذلك

ه انقىض النهاُر كله فيقضونه يف ثاين يوم   .بالعيد فكأ

س وهو ابن الصحابة ريض اُهللا عنه وعنهم  :ويدُل عىل ذلك ما ثبَت عن أيب عمري بن أ

ه قال صار مل يعلموا بالعيِد إال من قابٍل، اليوم الثاين، أمسوا : أ أدركُت أعاممًا يل من األ

العيد ومل يعلموا بالعيِد إال بعد الزوال فصلوا العيد يف ثاين يوم، فصلوه  يظنون ثاين يوم من

و عمري ريض اُهللا عنه   . يف اليوم الثاين منه، أو نحٍو مما ذكر أ

  

  

  



 

   
 

 

أموم وتأخر اإلمام إىل وقت الصالة وإذا مىض يف طريق رجع يف أخرى وكذا ، وسن تبكري ا

  ................................................................................ اجلمعة 

إذا كان الذي فاته صالة العيد شخص واحد، يعني إنسان نام وحده، أو  :احلالة الثانية

ه ُيصليها يف أي  مل يعلم أن غدًا هو العيد أو نحو ذلك من األمور فسيأيت كالم املصنف وأ

وقت، يصليها بعد صالة الناس، يصليها ظهر، يصليها العرص، سيأيت يف كالم املصنف يف 

  . آخر الباب

أموم ُيسن«: يقول املصنف أموُم إذا ذهب لصالة العيد فيستحُب تبكريه،  ،»تبكري ا ا

ه ُيبكر يف الذاهِب إىل صالة العيد وكذا اجلُُمعة، وقد ثبَت عن النبي  ُ َعَلْيِه بمعنى أ َّ َصىلَّ ا

ه قال َوَسلَّمَ  من غسَل واغتسل ودنا وبكَر وابتكر، ومشى ومل يركب، كان له بكل خطوٍة «: أ

  . »أجُر سنٍة صياُمها وقيامهاخيطوها 

أن التبكَري للجمعِة فاضل وكذلَك العيد؛ ألن العيَد يأخُذ حكمه، وقد : فدل ذلك عىل

ن اُهللا عليهم خيرجوَن للعيِد ُمبارشًة من بعد صالة الفجر وإنام يذهبوَن  كان الصحابُة رضوا

وسيأيت إن شاء اهللا لقضاء الواجب عليهم، والواجُب عليهم يوم العيد هو زكاُة الفطِر 

  . حملها يف درسنا

  . أن يستحب األكل وسيأيت بعد قليل :األمر الثاين

  . »وتأخر اإلماِم إىل وقت الصالة«: قال

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ املستحُب لإلمام أال يبكر للمصىل بل يتأخر اقتداًء بالنبي  َّ كام نقَل  َصىلَّ ا

  . ذلك عنه ابن عباس ريض اُهللا عنهام

ًء كان إمامًا أو مأمومًا يستحُب له أن خيالف بني الطريق، بمعنى: يقول : إن املرَء سوا

أن يذهب من طريق ويعوُد من طريٍق آخر، وهذا ثابٌت يف الصحيح من حديث أيب سعيٍد 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أن النبي  َّ  ، خيالف بمعنى»كان إذا خرَج يوم العيد خيالُف يف الطريق«: َصىلَّ ا

ه يذهُب من طريق ويعوُد من طريٍق آخر   . أ

  



 

  

  

 

م وقبل التعوذ ستا    ................وصالة العيد ركعتان يكرب يف األوىل بعد تكبرية اإلحرا

  : والعلة يف استحباب خمالفة الطريق أمران

إظهاُر هذه الشعرية فإن صالة العيِد شعريٌة عظيمة وفيها تكبري، وفيها  :األمر األول

إظهار وإجالل، ولذلَك فإن املُصلني يذهبوَن لصالة العيد ُمكربين ويكربوَن يف صالة 

ٌز هلا   . العيد ونحو ذلك، وسيأيت التكبري بعد قليل، ففيها إظهار هلذه الشعرية وإبرا

يف  دما يرى هذه الشعرية يكوُن سببًا بعَد توفيق اهللا ولذلَك فإن كثرياً من الناس عن

  . متسكه بالدين أو التحاقه به إن مل يكن من أهله

أن هذا قد يكوُن ألجل أن تشهد األرُض لك، فإن : قال بعُض أهل العلم :األمر الثاين

: لزلةاملرء تشهُد له األرُض بخطاه، وقد ُروينا يف تفسري قول اهللاِ جل وعال يف سورة الز

ُث َأْخَباَرَها{ ُث َأْخَباَرَها{أن معنى  ]٤:الزلزلة[}َيْوَمئٍِذ ُحتَدِّ يعني أن األرَض تشهُد  }ُحتَدِّ

ر يف  للمسلِم يف كِل موضٍع صىل فيه أو ذهَب يف الطريِق إىل الصالِة فيه، ولكَن هذا األ

ُس به من باب الفضائل كام مر معنا ما دام أصُل العمِل  اسناده مقال لكن ُيقاُل ويستأ

  . مرشوع وهو املخالفة يف الطريق

ه  ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أن النبي «: قالوقد جاء عن ابن عباس ريض اُهللا عنه أ َّ صىل  َصىلَّ ا

ه كام يستحب املخالفة يف العيد فُيقاُس كذلك قياسًا »العيَد كاجلُُمعة ، وهذا يدلنا عىل أ

  . عكسيًا فيستحُب املخالفة يف طريق اجلُُمعِة كذلك

صالُة «: ، فقالبدأ يتكلم عن صفة صالة العيدين: يقول املصنف رمحه اُهللا تعاىل

  . وهذا باتفاٍق بني أهل العلم مل خيالفوا يف ذلك ومها الواجبتان ،»العيديِن ركعتان

ه يأيت بست  ،»ُيكُرب يف األوىل بعد تكبرية اإلحرام وقبل التعوذ ستاً «: قال يعني أ

م، والسُت التي بعدها ُسنٌة وتسمى بالتكبريات  تكبريات، األوىل ركٌن وهي تكبرية اإلحرا

  . الزوائد

  

  



 

   
 

 

ءة مخسا يرفع يديه مع كل تكبرية   ..................................... ويف الثانية قبل القرا

ءِة مخساً «: قال ه يأيت بتكبرية االنتقال ويأيت بخمس  ،»ويف الثانيِة قبل القرا يعني أ

  . تكبرياٍت بعد ذلك فيكون املجموُع ستاً 

يه عنه : والدليُل عىل ذلك ما ثبَت عند أهل الُسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أَن النبَي «: جده َّ َالُة  »كَرب يف صالة العيد كذلك، ستًا ومخساً  َصىلَّ ا َعَلْيِه الصَّ

َالمُ  م واالنتقالَوالسَّ   . ، ستًا ومخسًا أي من غري تكبرية اإلحرا

يه عن جده حسٌن يف اجلملِة، قال  وحديث عمرو رمحه اُهللا  اْلُبَخاِريُّ بن شعيب عن أ

  . وأهُل العلِم حيتجون به: تعاىل

الُسنُة للمسلِم يف تكبريات الزوائد يف  ،»يرفُع يديِه مع كل تكبرية«: ثم قال املصنف

صالة العيدين وكذا يف التكبريات الزوائد يف صالة االستسقاء، الُسنُة فيهام رفُع اليدين، 

  . نقٌل ومعنى: والدليُل عىل ذلَك أمران

دهيم يف : فأما النقُل  فإنه ما جاء عن عمر وابنه ريض اُهللا عنهام أهنم كانوا يرفعوَن أ

دهيم يف التكبري، وهذا نقله أهُل العلم تكبرية العي دين، يف صالة العيدين يرفعوَن أ

واحتجوا به كأمحَد وغريه، وإن كان يعني بعض أهل العلم يرى أن الطريق الذي وصل 

ر يدُل عىل قوته واحتجاجه به، وخاصًة أن اآلثار  َأْمحَدُ لبعضهم ضعفه، لكن احتجاج  باأل

مل يصلنا، األحاديث وصلنا التي ُبنَي عليها األحكام، وأما  كام تعلمون كثٌري من أسانيدها

  .اآلثاُر فال

رم وغريها، وفيها من  فبني فينٍة وُأخرى خيرُج ُسنٌن كسنِن سعيد بن منصور وُسنن األ

  . اآلثار ما ال ُيسنُد يف غريه

و حممد يف  :األمر الثاين الكايف، أن أهل العلم قعدوا قاعدة، ذكَر هذه القاعدة املوفق أ

إن ُكَل تكبٍري يف الصالة ال يكوُن قبله سجوٌد وليس بعده سجوٌد فإنه ُيستحُب رفُع : قال

  . اليديِن فيه



 

  

  

 

ويقول بينهام اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال وصىل اهللا عىل حممد 

ه وسلم تسليام   ................................................................. النبي وآ

أال يسبق التكبري سجود وأال : كُل تكبٍري يف الصالة ُيستحُب رفع اليدين فيه برشط

إذا نظرَت للتكبريات الزوائد ولتكبريات صالة اجلنازة : يلحقه سجود، وبناًء عىل ذلك

  . فإنَك ستجُد أن هذه التكبريات ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود، إذًا فيستحب

ء ُحجٌة عنَد أغلب : وعندنا قاعدة ذكرهتا باألمس لكم ودائامً ُنكررها أن دليل االستقرا

م يقل عمر ريض اُهللا  ء ألن الرشَع جاء بالنظائر، أ أهل العلم، قاله ابن ُمفلح، فاالستقرا

واعرف األشباه والنظائر ثم قس األموَر بعد ذلك؟ لكن بعض الناِس قد ُخيطُئ يف : عنه

ء الناقص أو التام هلذه النظائرحتقيق ا   . ملناط وضبط االستقرا

أمومني أن يقولوا بني تكبريات الزوائد: نعم، يقول أن حيمدوا : إنه ُيستحب لإلمام وا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ اَهللا ويكربوه ويصلوا عىل النبي  َّ   . ويسبحوا اَهللا قبَل ذلك َصىلَّ ا

ه ُسِئَل ماذا ُيقاُل يف هذا ما جاء عن عبد اهللا بن : دليُل ذلك مسعوٍد ريض اُهللا عنه أ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ سبح اهللا وامحدُه وصيل عىل النبي : املوضع؟ فقال َّ   . َصىلَّ ا

وذكَر الفقهاء معه التكبري ألن يوم العيد موضَع تكبري وسأذكر ذلَك يف هناية الدرس 

إن شاء اهللا، ولذلك فإنام يقوله ابن مسعود ريض اُهللا عنه له حكم التوقيف وذلَك أُهيا 

األخوة أن الصحابَة قد استقَر يف أذهاهنم أن األصَل يف الُدعاء التوقيف إذا كان خمصوصًا 

  . ان خمصوصًا بمكان أو كان خمصوصًا بعدد أو كان خمصوصًا بفضلبزمان أو ك

ا رأى الناس : والدليُل عليه أن ابن مسعوٍد ريض اُهللا عنه راوي هذا احلديث 

اسًا يف املسجد يقولون سبحوا مائًة، كربوا مائًة، : يقولون، وكان أمرياً عىل الكوفة، سمَع ُأ

ُ عدوا سيئاتكم هذه ثياُب النبي : باِء وقالهللوا مائًة، خرج عليهم ورماهم باحلص َّ َصىلَّ ا

  . مل تبىل، وهذه آنيته مل ُتكرس أحدثتم يف دين اهللا؛ ألهنم خصوا عدداً  َعَليِْه َوَسلَّمَ 

فاألصل يف الدعاء إذا كان خمصوصًا بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فاألصُل فيه 

  . بام شئت ما شئت وأن تذكَر اهللا  بالتوقيف، وما عدا ذلَك فيجوُز أن تدعوا 



 

   
 

 

  ...............يف الثانية ) الغاشية ( يف الوىل و ) سبح ( ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاحتة ثم 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أن النبَي :  من حديث الرباء اْلبَُخاِريُّ ما ثبَت يف : ويدُل عىل ذلك َّ  َصىلَّ ا

آمنُت بنبيك «: َد نومهم، ويف هذا الُدعاء أن يقوَل املرُء فيهعلَم أصحابه دعاًء يقولونه عن

  . »الذي أرسلت

ُء فقاهلا للنبي  ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ فجاء الربا َّ آمنُت برسولك الذي أرسلت، : فقال فيه َصىلَّ ا

ونحُن نعلم أن الرسوَل والنبي لفظاِن بينهام عموٌم وخصوص إما وجهٌي أو مطلٌق يف قول 

عامة أهل العلم، فأحُدمها يدُل عىل اآلخر إذا افرتقا، فإذا اجتمعا افرتقا، وإذا افرتقا 

  . اجتمعا، فال خيتلُف املعنى بذلك

ا قال هذه ا ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ لكلمة رد عليه النبي ومع ذلَك  َّ ال ليس هكذا، «: قال َصىلَّ ا

، فدلنا عىل أن التوقيَف واجٌب يف األدعيِة املخصوصِة »آمنُت بنبيَك الذي أرسلت: وإنام ُقل

  .يف أماكن بعينها، فهذا احلديث عن ابن مسعود يدُل عىل التوقيف أو هو يف معنى التوقيف

َفِإَذا َقَرأَْت {: أي ُيستحُب له أن يستعيذ لقول اهللا جل وعال ،»ذثم يستعي«: قال

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ َّ َن َفاْسَتِعْذ بِا   ]٩٨:النحل[}اْلُقْرآ

ومر معنا أن االستعاذَة باهللاِ من الشيطان الرجيم إنام يكوُن يف أول الصالة، يعني يف 

ً « وليس مستحبًا، إذًا يستعيُذ استحبابًا، الركعِة األوىل فقط، وما بعدها ُمباٌح  ثم يقرأُ جهرا

ءُهتا ،»الفاحتة   . ومر معنا قرا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ جاء عن النبي ، »ثم يقرأ بسبح يف األوىل والغاشية يف الثانية«: قال َّ  َصىلَّ ا

مرًة يف األوىل  صورتاِن ورادتاِن عنه فقرأ مرًة يف األوىل بسبح ويف الثانيِة بالغاشية، وقرأ 

ءة ليست من باب االستحباب  بسورة ق ويف الثانيِة بسورِة القمر، مما يُدلنا عىل أن هذه القرا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ املؤكد، لكن النبي  َّ كان أكثر ُمالزمته لسبح والغاشية، ولذا ذكرها  َصىلَّ ا

  . املصنف

  



 

  

  

 

لكن يسن أن يستفتح األوىل بتسع كخطبتي اجلمعة  فإذا سلم خطب خطبتني وأحكامهام 

  .................................................................. تكبريات والثانية بسبع

ه قال صلينا مع النبي : وقد ثبَت يف الصحيح من حديث ُأيب بن كعب ريض اُهللا عنه أ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ والعيد فقرأ فيهام معًا يف اجلُُمعِة ويف العيد  يومًا فاجتمعت فيه اجلُُمعةُ  َصىلَّ ا

ءِة ق والقمر وهي  بسبح والغاشية، مما يدُل عىل أن قراءة سبح والغاشية أأكد من قرا

  . مستحبٌة الثانية وغُريها ُمباح

إن صالة العيِد تكوُن فيها خطبتان لكن هاتني اخلطبتني تكوناِن بعد : يقول املصنف

  .»خطَب خطبتني«أي من الصالة،  ،»فإذا سلم«:ا قالولذالصالِة ال قبلها، 

جيُب من لزوِم أن يكون فيهام وهي أركان اجلُُمعة،  ،»وأحكاُمهام كخطبتي اجلُُمعة«: قال

   :أن يكوَن فيهام، عد معي

  . محُد اهللاِ جل وعال :األمر األول

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ َصىلَّ وجيُب أن يكون فيهام كذلك، صالٌة عىل النبي  :األمر الثاين َّ ، ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ذكٌر للنبي : وبعُض أهل العلم يقول َّ   . فتكفي فيه الشهادة َصىلَّ ا

ءة آية  :واألمُر الثالث ءُة آيٍة تامة، البد أن يكوَن فيهام قرا ه البد أن يكون فيهام قرا أ

  . تامة

ه البد أن يكون فيهام أمٌر أو  :واألمُر الرابع ، أي موعظة، ولو وصيٌة بتقوى اُهللا أ

اتقوا اهللا، خافوا اهللا، وغري ذلك من األمور، أو أقيموا الصالة أمٌر برشع فهذا : قلت

  . واجب

  . إذًا هذه األركان التي جتب يف اخلطبتني

ليات، »لكن يسُن أن يستفتح األوىل بتسع تكبرياٍت «: قال والثانيُة «، أي نسقًا متوا

  . »بسبعٍ 

  

  



 

   
 

 

..................................................................................  

  . كيف يكوُن استفتاحها، خلينا نبدأ بدليلها ثم ننتقُل بعد ذلك لصفتها: أوالً 

أما الدليُل عىل ذلك فهو ما ثبَت بإسناٍد صحيح عن ُعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ مسعود، جده عتبة بن مسعود صاحُب رسول اهللا  َّ يه عبد اهللا َصىلَّ ا ، وعُم أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ بن مسعود صاحُب رسول اهللا  َّ بة، وليس ، وهو ممن أدرَك الصحاَصىلَّ ا

  . بل هو من فقهاء الصحابة الكبار أدركهم ويعُد من فقهاء املدينة السبعة!! كذلك

الُسنُة يف يوم العيد أن ُتفَتتح اخلطبُة : قال ُعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبَة بن مسعود

ُسنِة من ال: بتسٍع يف األوىل وسبٍع يف الثانية، والقاعدُة عنَد أهل العلم أن الصحاَيب إذا قال

من : كذا، فله حكم املرفوع، هذا ُمستقر عند عامة أهل العلم، وأما التابعُي فإنه إذا قال

الُسنِة كذا فليس له حكم املرفوع، فقد يكوُن من قول الصحابِة وفعلهم، ولكن قول 

  .الصحابِة وفعلهم يف هذا األمر يف مثابة املرفوع إذا مل خيالفه غريه

  . تتاح خطبة العيد خاصًة بالتكبريفدلنا ذلك عىل استحباب اف

اُهللا أكرب، اُهللا أكرب، اُهللا أكرب، : وصفُة التكبري أن يكوَن نسقًا، فيقوُل يف اخلطبِة األوىل

  . اُهللا أكرب، اُهللا أكرب، اُهللا أكرب، اُهللا أكرب، اُهللا أكرب، اُهللا أكرب

ألخرى سنذكره بعَد هذا معنى أن تكوَن نسقًا، ليس يف التكبري الذي سيأيت الصفة ا

  . قليل، هذا معنى كوهنا نسقًا، أقُل األحوال أن الصحابة كانوا يفعلون، هذا الصورة األوىل

الُسنُة أن تبدَأ بحمد اهللا؛ ألن ُكَل أمٍر ال ُيبدأ : قال بعُض أهل العلم كابن القيم، قال

رت، ثم ُتكُرب بعدها، فبعَد أن حتمد اهللا  ُ وتصيل عىل نبيه  فيه بحمد اهللا فهو أ َّ َصىلَّ ا

اُهللا أكرب، اُهللا أكرب، اُهللا أكرب، تسعًا أو سبعًا يف الثانية، هذه هي الُسنة، : تقول َعَليِْه َوَسلَّمَ 

  . وغالُب أهل العلم عىل الصورِة األوىل أن يفتتُح بالتكبِري قبَل محده اَهللا جل وعال

  

  

  



 

  

  

 

..................................................................................  

وانتبهوا معي، يوُم العيد هو أفضُل يوٍم يف السنِة عىل اإلطالق، أفضل يوم عىل 

اإلطالق هو يوم عيد األضحى، دليلُه حديث عبد اهللا بن قرٍط ريض اُهللا عنه يف ُمسند 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ أن النبي  َأْمحَدُ اإلماِم  َّ أفضُل يوٍم يف السنة هذا اليوم يوم عيد «: قال مَ َصىلَّ ا

  .أفضُل يوم يوُم عيد األضحى، طيب »األضحى

إذا كان أفضَل يوم يكوُن أكَرب يوم، فإذا كان أكَرب يوم ناسَب أن يكوَن هذا اليوم يوم 

  :، عدوا معيتكبري

و  :واحد فيه تكبٌري مطلق إىل قبَل الصالة، تكرب، كل الناس ُيكربون، ابن عمر وأ

  . هريرة كانوا يكربون فيكرب الناس لتكبريهم، هذا واحد

  . فيه تكبرياٌت زوائد يف الصالة سٌت ومخس :اثنني

ُرب اُهللا أك: فيه تكبٌري بني التكبريات يدعوا به املرء به املرء بينه وبني ربه، يقوُل  :ثالثة

  . كبرياً، هذه كم؟ ثالث

  . فيه تكبٌري يف ابتداء اخلطبة، هذه أربع :أربعة

فيه تكبٌري يف تضعيف اخلطبة، الُسنُة أن ُيكَرب اخلطيُب يف تضعيف خطبته، يعني  :مخسة

اُهللا أكرب، اُهللا أكرب ال إ إال اهللا، اُهللا أكرب اُهللا أكرب وهللا : يف وسط اخلطبة ُيكرب فيقول

  .احلمد

ه ما ثبَت عن حممد بن شهاب الُزهري، ومن الُزهري؟ بعد الُزهري ال تقل  ما دليُلنا؟ أ

ٍس وغريه من األئمة،  ، يعني  :قال الُزهريأحد يف زمانه، شيُخ اإلماِم مالك وأدرَك أ كانوا

الصحابة أو كباَر التابعني، إذا كَرب اإلماُم يف خطبته كربوا مع تكبريه، فدَل عىل استحباب 

  . تكبِري يف تضعيف اخلطبِة وأن ُيكرب الناس مع تكبريه فيكربون فريفع الصوتال

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أما الصالة عىل النبي  َّ ال، أن ُترس به ما ترفع الصوت، ُيرفع  َصىلَّ ا

  .الصوت يف التكبري يف خطبة العيد، كله ُسنن، ُكُل هذا ُسنن

  



 

   
 

 

وسن ملن  ، التكبريات الزوائد والذكر بينهام واخلطبتني سنةوإن صىل العيد كالنافلة صح ألن 

  ...........................................................فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال 

ر: ولذلك أُهيا األخوة يعني بعض الناس قد يقول  ر قد يكون :نقول!! هذا أ إن األ

مل يرد حديث عن النبي : العيديِن، خطبة العيد يقولونصالُة : عليه إمجاع، فعىل سبيل املثال

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ ه خطَب خطبتني، لكن أمجع الُعلامُء عليه َصىلَّ ا   . أ

و حممد بن حزم ذكَر اإلمجاع، وعليه عمُل أهل العلم وثبَت  من ذكر هذا اإلمجاع؟ أ

ه خطَب خطبتني يف يوم العيد، ورو َي فيه حديث عند ابن ماجة من عن التابعني وغريهم أ

حديث جابر ولكن يف إسناده مقال، لكن يدُل عىل االحتجاج باحلديث هذا الضعيف 

  . اإلمجاع الذي حكاه ابن حزٍم وغريه من أهل العلم

ن اُهللا عليهم من أشد الناس ُمالزمًة  ر والصحابة رضوا إذًا االستدالل قد يكوُن باأل

  . الفله وخاصًة إن مل ُيعلم له ُخم 

إن الذي ُيصيل العيد بركعتني فقط من غري تكبريات زوائد ومن غري ذكٍر : يقول الشيخ

  . بني هاتني التكبريتني ومن غري خطبتني بام يرشُع فيهام صحت صالته

  . ألن الواجَب إنام هي صالُة العيدين، الصالة، وأما اخلطبتاِن فليستا واجبتني

إَن من فاتته صالُة العيديِن وحدُه ليس أهُل البلد كلهم وإنام فاتته وحده، : يقول

  : وقولنا قضاؤها هلا حالتانُشِغل، تعمد، ولو كان بتعمد، فإنه ُيسُن له قضاؤها، 

إن كان يف وقتها، يعني مل تزل الشمس بعد، نعم ما زال يف وقتها؛ فإنه  :احلالة األوىل

هذا مبني عىل : ُيصليها عىل هيئتها من غري حرج، ُيصليها عىل هيئتها مجاعًة، ولذلك يقولون

  . قضية تعداد اجلامعة، فالعيد ال يرى املصنف تعدادها، العيد ال ُيصىل وإنام يقضوهنا ُفرادى

وإن تذكرها بعد وقتها فكذلَك ُتقىض يف ظاهر كالمه برشط أال ينقيض  :احلالة الثانية

ولو بعَد الزوال، أي قبَل غروب الشمس، ثاين يوم ال ُتقىض ملن : اليوم، وهذا معنى قوله

تني   . فاتته وحده، وانتبه الفرَق بني املسأ

  



 

  

  

 

يف كل عرش ذي يسن التكبري املطلق واجلهر به يف ليلتي العيدين إىل فراغ اخلطبة و :فصل

  .................................................................................. احلجة

عن التكبري  يف غري الصالة وناسَب ذكرها يف صالة  رمحه اُهللا تعاىلبدأ يتكلم املصنف 

تكبٌري : نوعان والتكبريُ العيدين ألن أغلَب أحكام التكبري متعلقٌة بيومي العيدين وليلتهام، 

  .مطلق، وتكبٌري ُمقيد

هو أن ُيكرب املسلُم يف كل وقٍت، : نبدأ بالنوع األول أو نذكر املعنيني، التكبُري املطلق

أن ُيكرب يف كل وقت يف بيته ويف سوقه ويف طريقه ويف كل وقٍت وُيستثنى من ذلك ُدبَر 

ت   . الصلوا

 ُدبَر الصلوات لعدم ورودها عن النبي فإذا ُرشَع التكبُري املطلُق وحده فإنه ال ُيكربُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ   . وإنام ُيكُرب يف كل وقت َصىلَّ ا

ا هريرَة ريض اُهللا عنهام كانوا ُيكربوَن ليلة العيد، أي ليلة عيد  وقد ثبَت أن ابن عمر وأ

  . الفطر فيكُرب الناُس بتكبريمها

أي كٌل ُيكُرب " أن الناس ُيكربون بتكبريمها: "اْلُبَخاِريُّ ومعنى قول الراوي وهذا يف 

وحده، وأما إذا كَرب واحٌد فكَرب اجلميُع بصوٍت واحد، شوف، كَرب اجلميع بصوٍت واحد 

  : فهذا هو الذي ُيسمى بالذكر اجلامعي، الذكر اجلامعي، وهذا الذكر اجلامعي له صورتان

عض الناس إتيانه قصدًا فقد إن كان من غري قصد فالشَك يف جوازه، وأما إن تعمَد ب

الكية  دلس، هذا له كتاٌب يف فقه ا الكيِة يف األ َف اإلماُم ابُن أيب زنني من كبار فقهاء ا أ

َف  الكية يف القرن اخلامس اهلجري رمحه اُهللا تعاىل، أ وهو من أصحاب الوجوه عند ا

ه ُمبتدع   . رسالًة يف أن هذا التكبَري غُري مرشوٍع وأ

ده يف ذلَك شيخ مشاخينا الشيخ عبد ووافقه  عىل ذلك ابُن احلاج يف املدخل، وممن أ

فت له رسالة سامها القول املسموع يف عدم : "احلق اهلاشمي أحد املدرسني يف احلرم فقد ُأ

  ". مرشوعية الذكر املجموع

  



 

   
 

 

ىل فجر يوم عرفة إ  والتكبري املقيد يف األضحى عقب كل فريضة صالها يف مجاعة من صالة

ام الترشيق   ......................... إىل املحرم فيكرب من صالة ظهر يوم النحر  عرص آخر أ

ًء كان تكبرياً أو غريه إذا رفَع شخٌص صوته كام ُيفعل   إذًا املقصود أن هذا الذكَر ُمطلقًا سوا

أن يعتقَد  يف احلرم، وفعَل الناُس ذلَك من غِري مقاصدِة متابعته واتفَق صوٌت فجائز، وأما

الناُس أن هذا مرشوٌع هبذه الصورة فالشَك يف منعه، وقد نقلته عن بعٍض من كباِر، ليس 

الكية رمحهم اهللا املنَع من ذلك   . من آحاد، فقهاء ا

  . هذا التكبري املطلق، نعم

  .واجلهُر به، نعم تفضل: قال

ذكَر املصنف أن التكبري املطلق يرشُع يف وقٍت واحد فقط لعامة الناس، وهو إذا كان 

ل، أو غدًا هو اليوم  يف ليلة العيدين، إذا علمَت أن غدًا هو العيد، اليوم األول من شوا

  . العارش من شهر ذي احلجة

فمن حني غروب الشمس، أي من حني أذان املغرب إن علمت، أو إن تأخَر علمك 

د الصالة فمن بعد الصالة، ال حرج، فمن حني العلم؛ ألن احلكم متعلق بالعلم، إذا كان بع

اُهللا أكرب، اُهللا أكرب، : الشهر تامًا فستعرف من حني غروب الشمس فإنَك تبدأ ُتكرب فتقول

  . اُهللا أكرب ال إ إال اهللا، اُهللا أكرب، اُهللا أكرب وهللا احلمد

ِغ اخلطبتني: قال   . إىل فرا

أمومَني إذا سمعوا : قول املصنف رمحه اُهللا تعاىل غ اخلطبتني يدُل عىل أن ا إنه إىل فرا

أمومني إذا جاء  اخلطيَب وهو ُيكرب ُيكربون بتكبريه، وأن اخلطيَب ُيكُرب كذلك، لكن ا

وقُت الصالة فال ُيكربوًا، ووقُت اخلطبِة ال يكربوَن ألهنم مأموروَن باإلنصات إال بالتكبري، 

  . بقوا عىل األصل عندما ُيكرب أو يف حال التضعيفف

ه إال فراغ اخلطبة، فمن مل يستمع ُيكرب،وإذا كَرب  وهذا هو األصل وكالمه صحيح أ

  .اإلمام ُيكرب معه املستمع

  



 

  

  

 

.................................................................................  

تكبري املُقيد، والتكبري املُقيد هو الذي يكوُن فقط بعَد ُدبر بال رمحه اُهللا تعاىلبدأ 

  . الصلوات بقليل، أن تكون الصالة صالة مكتوبة

تب أو : والقيد الثاين ًء ُصليت مع اإلمام الرا ه البد أن تكون قد ُصليت مجاعة سوا أ

  . ُصليت مع غريه

ُ َعَليِْه َوَسلَّ أن النبي : والدليُل عىل ذلك َّ كان «: كام جاء يف احلديث هلذا النص مَ َصىلَّ ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، وكان النبي »ُيكُرب بعد الصلوات املكتوبة َّ ال ُيصيل إال مجاعة كام  َصىلَّ ا

  . تعلمون، فدل عىل أهنا التكبري املُقيد إنام ُيكُرب بعد صالِة فريضة ُصليت مع اجلامعة

فلو أن املرَء صىل نافلًة ولو مجاعًة فال ُيكرب كأن يكون صىل يف بيته ثم جاء فحَرض 

اجلامعة فإهنا يف حقه تكون نافلًة فال ُيكرب معهم، أو كان املرُء صىل مجاعة وهو ليس من أهل 

  . اجلامعة

ُة إذا صلت مجاعًة يف املسجد ُتكرب التكبري املُقيد، وأما إذا صلت وحدها فال ُتكبري  املرأ

ة فُتصيل كذلك، فتكُرب كذلك، بخالف  ة صلت مجاعًة وإمامتها امرأ تكبرياً ُمقيدًا، لو أن املرأ

  . املنفرد

ً ُمقيداً  تبة صلوها مرًة ُأخرى ففيكربون تكبريا   . لو أن مجاعًة فاتتها اجلامعة الرا

  : التكبري املُقيد له حالتان

من صالة : ، أي ملن مل يكن ُحمرمًا، قالمن صالةِ : لعامة الناس، فقال :احلالة األوىل

ام  الفجِر، أي من بعد صالة الفجَر، من يوم عرفة، أي من اليوم التاسع، إىل عرص آخر أ

  . الترشيق

يعني ُيكرب مخسة فروٍض يف اليوم التاسع ومثُلها يف اليوم العارش، ومثُلها يف اليوم 

صلواٍت يف اليوم الثالث عرش، أربعة يف  احلادي عرش، ومثُلها يف اليوم الثاين عرش، وثالَث 

ام  ً ُمقيدًا  يف ثالثًة وعرشين صالًة فقط؛ ألن أ مخسة مخسني، وثالثة ثالثة، يعني ُيكرب تكبريا

اُم أكٍل ورشٍب وذكٍر هللا    . الترشيق أ



 

   
 

 

  ........................................................ ويكرب اإلمام مستقبل الناس

ً ُمقيدًا إال من صالة الظهر يوم النحر، ال ُيكرب  إال املُحرم،: قال فاملُحرُم ال يكُرب تكبريا

ًء رمى مجرَة العقبِة أو ال، حتلَل أم ال   . يوم عرفة، بل ُيكُرب من صالة الظهر سوا

  . »ويكُرب اإلماُم مستقبل الناس«: ثم قال

ة ُمهمة، ة، هنا اإلمامة إمامة الصالة، اإلمام ُمطلقًا إمام الصال انظر معي هذه مسأ

ا ثبَت  اإلماُم يف الصالة الُسنُة له إذا سلَم من صالته أن يذكَر اهللا  وهو متجٌه إىل القبلة 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أن النبي «: من حديث ثوبان وعائشة وعبد الرمحن بن عوف وغريهم َّ  َصىلَّ ا

استغفُر اهللا، استغفُر اهللا، استغفُر : كان إذا انفتَل من صالته قبَل أن يلتفَت إىل الناس قال

ت السالم ومنَك السالم تباركَت يا ذا اجلالل واإلكرام َ أ ، فإذا قال هذا »اهللا، ثالثًا، 

فتَل بعَد ذلك   . الذكَر أ

كره السلُف رمحهم : قال ابُن رجب وال ُيستحُب لإلماِم أن ُيطيَل املُكَث متجه القبلة،

اُهللا تعاىل أن ُيطيَل اإلماُم توجهه للقبلة بل يلتفت بعد ذكره هذا الذكر، ويكوُن رافعًا صوته 

  . هبذا الذكر، كل هذا ُسنن ليس واجب

ه ُيستحب أن يكوَن وجهه قليًال جلهة  فإذا التفت يمينًا أو شامالً، جيوز، مر معنا أ

التكبُري املُقيد، : اليمني، فإذا التفَت بعَد ذلك ذكَر كل األذكار بعَد ذلك ومن هذه األذكار

فالتكبُري املُقيد يكوُن بعَد االلتفات وال يكوُن قبَل االلتفات؛ ألن احلديث الذي جاء من 

  . ديث ثوبان وغريه إنام هو خاٌص بام نقلُت لكم فقط، خاٌص بذلَك فقطح

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ جاء يف حديث النبي : ُهنا فائدة يف قضية التفات اإلمام َّ حديث  َصىلَّ ا

، هذه »وال تقوموا قبَل أن يقوم«: جاء فيه لفظ وهو »إنام ُجعل اإلمام ليؤتَم به«: عائشة

إن ذكرتم؟ ذكرناها يف درس " عمدة األحكام"الثة أحكام ذكرناها يف اللفظة تدل عىل ث

  : العمدة، تدُل عىل ثالثة أحكام

 ه ال جيوز مسابقة اإلمام يف القيام   .حكٌم واجب، أ

 وحكامن مستحباِن أخذمها السلف :  



 

  

  

 

  .................................................................... وصفته شفعا

ه يستحُب للمأموِم أال يقوَم قبل أن ينرصف اإلماُم من وجهه قبَل : احلكم األول أ

الناس، هذا ُمستحب، ال تقم، ال تكن من رسعان الناس، ولذلك فإن ُرسعان الناس إنام 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ كانوا يقومون يف عهد النبي  َّ   . بعد التفاته َصىلَّ ا

ُيستحُب أن : عُض السلف، نقله ابن رجب أهنم قالوا بعُض السلف، ب: األمر الثالث

أموم يف مقامه حتى يقوم اإلمام مرة لظاهر احلديث، ولكن هذا االستحباب قاله  يمكَث ا

بعض السلف، وحديث ذي اليدين يدل عىل أن بعض الصحابة قام رسعان الناِس قاموا 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قبَل قيام النبي  َّ مكثهم قد يكون، يعني قد نيس سجوَد سهو ؛ ألن َصىلَّ ا

  . ونحو ذلك فيُذكر، نعم

اُهللا أكرب اُهللا أكرب ال إ إال : معنى شفعًا يعني أن يقول ،»صفة التكبري شفعاً «: قال

ه ورَد يف بعض اآلثار أن ُيثلث واختار ذلَك اإلماُم مالٌك  : ، فيقولرمحه اُهللا تعاىلاهللا؛ أل

  . اُهللا أكرب اُهللا أكرب اُهللا أكرب ال إ إال اهللا، اُهللا أكرب اُهللا أكرب اُهللا أكرب ثالثاً 

الدراقطني وغريه  َرَواهُ لكن كثري من أهل العلم صححوا لفظة التثنية فقط، وهذا 

بلفظِني فإنه  أن الذكَر إذا وردَ  َأْمحَدُ ؛ ألن طريقة »تثنيته«لفظة  َأْمحَدُ بإسناٍد صحيح، وصحَح 

  .األفضل هذا: خيتاُر أصحهام وجييُز ذكَر اآلخر، مثل هذا املوضع، ُجييز لكن يقول

سبحان ريب : مثل التسبيح مر معنا لو تذكرون، التسبيح يف الركوع ورَد فيه لفظان

: أصحهام إسنادًا وهو أن يقول َأْمحَدُ سبحان ريب العظيم وبحمده، اختار : العظيم، وورد

، وإال جيوز الوجهان، لكن اختيارًا لألصح "وبحمده"بدون زيادة " ريب العظيمسبحان "

  . إسناداً 

" ربنا ولك احلمد: "، أو التحميد تقول"ربنا ولك احلمد: "كذلك يف التسميع تقول

و من غري زيادة    . اْلُبَخاِريُّ ألهنا أصُحها إسنادًا وهي التي يف " "بزيادة الوا

  

  



 

   
 

 

  .................................................. لغريه تقبل اهللا منا ومنكوال بأس بقوله 

ا قصدي من هذا ه إذا : أن الُفقهاء قاعدهتم يف هذه وهي طريقة فقهاء احلديث :أ أ

اختلَف يف أحاديث ُيصححوَن اجلميع من باب اختالف التنوع ولكنهم خيتاروَن أحدها 

  . أصُحها إسنادًا عندهم

  .»تقبل اُهللا منا ومنك: وال بأَس بقوله لغريه«: قال

ا ثبت : إذا جاء يوُم العيد فإنه ال بأَس للمسلم أن يقول ألخيه تقبل اُهللا منا ومنك، 

تقبل اُهللا منا ومنك، وكُل دعاٍء : أن الصحابَة كانوا إذا جاء يوم العيد قال بعُضهم لبعضٍ 

  . ن فال بأَس بهحسن يف يوم العيِد فال بأَس به، كل دعاٍء حس

َت بخري، فال بأَس به، لو قال له: امرٌئ ألخر يف يوم العيد: فلو قال كُل : كُل عاٍم وأ

ت طيب، فال بأَس به، تقبَل اُهللا طاعتك، كُل دعاٍء حسن فهو طيب، ألن الصحابة  سنة وأ

  . عاءقالوا هذا، نقل عنهم بعض التابعني يعني من باب الدعاء، وهذا يوٌم ُيرجى فيه الدُ 

انظر معي، يف أوقات يغفُل الناس فيها عن الطاعة عىل فضلها كالعرص، 

بعد صالة العيد، بعد صالة العيد الناس غافلوَن عن : نها، وم]١:العرص[}َواْلَعْرصِ {

يه، يذهب ألُمه، ولذلَك ُيستحُب بعد صالة العيد ُأمور  الطاعة، يذهب جلارِه، يذهب أل

  : منها

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ الصدقة، فكان النبي  َّ حيث الناس أن يتصدقوا بعد الصالة، قبل  َصىلَّ ا

  . الصالة زكاة فطر وبعدها صدقة

يستحب الدعاء هذا اليوم، يشهُد دعوة املُسلمني، فلربام كان ذلك موضعًا : ومنها

  . ُيرجى فيه اإلجابة واملرُء عنَد ظنه بربه، جل وعال

عند صالة الكسوِف نكملها إن شاء  بذلك نكون وقفنا بحمد اهللا نقف، طيب، 

  .اهللا يف الدرس القادم

  

  



 

  

  

 

......... ...........................................................................  

أسأُل اهللا العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا مجيعًا اهلُدى والُتقى، وأن يغفر لنا  

ه جل وعال أن يرحم ضعفنا وأن جيَرب كرسنا وأن  ولوالدينا واملُسلمَني واملُسلامت، وأسأ

لدينا وأن يرمحهام وأن  ه جل وعال أن يغفر لوا ُجيرينا من خزي الُدنيا وعذاب اآلخرة، وأسأ

ه سبحانه وتعاىل أن يغفر مليتهام وأن يرمحه وأن  جيزهيام خري ما جزى والدًا عن ولده، وأسأ

  . يتجاوَز عنه، وأن يغفر وأن يشفي مريضهام وأن ُيمتعهام املتاع احلسن

ه جل وعال أن ُيصلَح لنا يف نياتنا وُذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة  وأسأ

  .  ماً أعني واجعلنا للمتقني إما

ه جل وعال أن حيفَظ املُسلمَني يف أوطاهنم يف كل مكان، وأن ُيديَم األمَن  وأسأ

ه جل وعال أن ُيصلَح والة األمور وأن يدهلم عىل اهلُدى والدين،  واإليامن عليهم، وأسأ

ه جل وعال أن يوفَق والة أمورنا وسائر والة أمور املُسلمَني لكل خري وأن ُيرهيم  وأسأ

  . وأن يرزقهم إتباعه وأن ُيصلَح هلم بطانتهم وأن هيدهيم يف أمورهم ُكلها احلق حقاً 

ه جل وعال املغفرَة والرمحَة ألموات املُسلمني، وصىل اُهللا وسلَم وبارك عىل  وأسأ

ِه وسلم   . سيدنا ونبينا وحبيبنا حممٍد صىل اُهللا عليه وآ

  

  

  

  


